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Meie kodu lugu kirjanduses
Märjamaa raamatukogu kodulootoas
saab tutvuda kohalikku aja-, kultuuri- ja
looduslugu kajastavate väljaannetega.
Näitus on koostatud Märjamaa raamatukogus leiduvatest publikatsioonidest.
Mitmete haldusreformide tulemusena on Märjamaa vald oluliselt laienenud
ja hõlmab täna ka ajaloolise Vigala valla,
mistõttu on eksponeeritud ka Vigala-kandi koduloolised teavikud. Nii Märjamaa
kui ka Vigala kihelkond on osa vanast
Läänemaast, mida on peetud –, eeskätt
raskete looduslike tingimuste tõttu –
vaesel järjel olevaks. Kuid ka siin on elatud tuhandeid aastaid, siinse paigaga on
seotud rida tuntud ühiskonna- ja kultuuritegelasi, siinne loodus on omanäoline,
taimestik ja loomastik liigirikas.
Näitusel välja pandud kirjasõna on
grupeeritud temaatiliselt: ajalugu, haridus- ja kultuurilugu, loodus ja pärandkultuur, koguteosed ning külaraamatud.
Eraldi on välja toodud praeguse Märjamaa valla territooriumil sündinud või

mõnel eluperioodil siin elanud mitmesugustel elualadel tegutsenud (tegutsevate)
tuntud isikute kohta käiv kirjandus.
Et perioodikaväljaannetes leidub arvukalt artikleid koduvalla kohta, on näitusel vaid väike valik nendest.
Lisaks näitusele kodulootoas on põhikogus näitus „Kodukohaga seotud autoreid“, kus väljas ilukirjandust viljelevate
kirjameeste ja -naiste looming ning lugemissaalis koduvallaga seotud teabekirjandust avaldanud autorite teosed.
Kui mahukaid väljaandeid, nagu näiteks „Märjamaa 650“ ja „Märjamaa kooli
koduloo lugemik“, teatakse ja küsitakse
raamatukogust sageli, siis mitmed brošüüri-mõõtu üllitised on teenimatult tähelepanuta jäänud. Piirkonna koduloo
seisukohalt on kõik kirjalikud materjalid
olulised: olgu tegu tõsiste uurimistöödega või emotsionaalsete mälestustega –
neis kõigis on jäädvustatud meie rahvuslik mälu.
Näituse eesmärgiks oli tuua riiulitelt

välja see väärtuslik, mis iseloomustab
meie kogukondlikku identiteeti, tekitada
huvi kodukoha ajaloo vastu või ärgitada
oma mälestuste kirjapanemist.
Kodulooteemaliste väljapanekutega
saab tutvuda ka Märjamaa raamatukogu
kõikides haruraamatukogudes.
Marje Laev

Eesti Vabariigi
aastapäeva sündmused
Märjamaa vallas
23.02 – kodulookonverents Märjamaa rahvamaja kinosaalis
23.02 – aastapäevapidu
Vana-Vigala rahvamajas
24.02 – jumalateenistus Märjamaa kirikus ja pärgade asetamine kirikuvärav-monumendi juurde
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Kivi-Vigala põhikooli uudised
Sõbrapäeval oli
tordivõistlus
Aasta 2019 on hoolimata oma
noorusest meie koolile juba
toonud mitmeid toredaid ettevõtmisi ja saavutusedki on
olnud märkimisväärsed.
8.-9.klasside arvutiviktoriinis inglise keeles saavutasid
Aron Aun 8.kl ja Timmu-Chris
Kõressaar 9.kl maakondlikus
arvestuses II koha. Viktoriin
on inglise keelt kõnelevate
maade kohta. Inglise keelt õpetab koolis Ilona Noor.
Lisaks toredatele spordisaavutustele on olnud tegemisi ka muudel huvialadel.
Vana-Vigala tehnika-ja teeninduskoolis on toredaks traditsiooniks sõbrapäeva raames
korraldada tordivõistlus, kuhu
kutsutakse ka sõpru naaberkoolidest.
Kaheliikmelised
võistkonnad saavad endale
ühesuguse materjalipaketi ja
kokku tuleb panna ja kaunistada „Tort sõbrale”. Sel aastal
osales meie koolist kaks võistkonda, Heily Tiitus ja Gerlin
Sildoja 9.klassist ning Aron
Aun 8.kl ja Sander Roosileht
9.kl. Meie neiud tegid tubli töö ja nende tort saavutas
pingelises rebimises esikoha.
Noormehed esinesid pisut tagasihoidlikumalt ja saavutuseks tubli IV koht. Aitäh Liesel
Veskimägile kutse eest osalemiseks ja toreda päeva eest
TTK-s.
Meie kooli sõbrapäeval

Heily Tiituse ja Gerlin Sildoja võidutort.
Foto kooli kogust
said loosiga kogu koolipere
liikmed endale selle päeva südamesõbra, kellega koos tuli
teha teatud ülesandega ilus
sõbrafoto. Põnevad lahendused „duckface”, „2 silma”, „väikesed sõrmed koos” jmt ülesannetega said jäädvustatud ja
kooli kodulehele üles laetud.
Populaarne oli ka üldine fotonurk ning erinevad tegevused
vahetundidel. Päeva lõpuks
valmis ka sõbrapäeva lipp,
millel kogu koolipere head
soovid peal.

Nüüd valmistume EV 101.
aastapäeva väärikaks tähistamiseks, siis veel väljasõit
Kuutsemäele suusatama ning
ongi aeg taas väikeseks hingetõmbeks – vaheajaks.

1. Aimar Maiste
2. Aime Kikas
3. Anne Aaspõllu
4. Anne Heinaru
5. Anni Paaret
6. Astrid Tamman
7. Ene Siiber
8. Helle Viljastu
9. Hillar ja Sirje Aiaots
10. Ilona Pappe
11. Jaak Kirsipuu
12. Rait Roosileht
13. Janika Nasir
14. Jüri Kivisild

15. Kaili Hermas
16. Krista Tõldmaker
17. Krista Viibus
18. Küllike Arula
19. Liina Kikas
20. Maimu Paunmaa
21. Maire Kingsepp
22. Maiu-Margit Sau
23. Mare Laanesaar
24. Olga Tanimäe
25. Mare Roosi
26. Marje Orav
27. Marko Kreuz
28. Merle Siimsalu

Kivi-Vigala põhikooli
õpetaja Ilona Noor

Korvpallis väikekoolide
hulgas kolmas koht
29. jaanuaril toimusid Raplas
Sadolini spordihoones Rap-

lamaa meistrivõistlused 7.-9.
klassidele korvpallis. Osalesid
koolid alla 300 õpilasega ehk
seitse võistkonda. Kivi-Vigala põhikooli poisid alustasid
mänge neljases alagrupis ja
saavutasid seal Hagudi kooli
järel II koha. Põnevas ja võitluslikus poolfinaalis Juuruga
kooliga tuli lõpu eel vastu võtta ikkagi napp kaotus. III–IV
koha mängus alistati aga kindlalt Kaiu põhikool. Kokkuvõttes saavutasime siis Hagudi ja
Juuru järel tubli III koha.
Tulemus on heameelt pakkuv juba selle pärast, et suurem osa võitkonnast on alles
7. klassi poisid. Võistkonnas
mängisid Sander Roosileht,
Aron Aun, Kalju Torri, Romanis Siiman, Laur-Lennart Kärsna ja Kaspar Sume. Treener
Marko Kreuz.
Rahvastepallis tuli võit

13. märtsil osalesid Kivi-Vigala põhikooli kõige pisemad
Raplas rahvastepalli võistlustel. Osaleti segavõistkondade
arvestuses ja tubli mängu tulemusena saavutati I koht.
Võistkonnas
mängisid
Marten Kaljas, Armo Aun,
Marek Kõrgesaar, Sebastian
Hints, Heidi Laasma, Grete-Ly
Sildoja, Elis Suitsev ja Karmen
Kallaste. Õpetaja Anne-Ly
Viimne.
Marko Kreuz

Märjamaa valla tänukirja saajad
23. veebruari õhtul tähistatab
Märjamaa vald Vana-Vigala
rahvamajas Eesti Vabariigi
aastapäeva. Peoõhtul antakse
üle valla kõrgeimad tunnustused - Maarjaristi I klassi kuldristi ja aukodaniku nimetuse
saab Mati Jets, Maarjaristi II
klassi hõberisti Rein Unga ja
ettevõtte teeneteplaadi OÜ
Breden Kids - ning arvukalt
valla tänukirju. Toome ära tänukirja saajate nimed.

29. Olavi Meeles
30. Raili Roosi
31. Reemet ja Järvi Kasekamp
32. Reet Averin
33. Reet Mänd
34. Russalu toiduklubi Pliidiliisud
35. Silja Käär
36. Sirje Praks
37. Sulo Puusta
38. Tiia Oidram
39. Tiina Liiva
40. Triin Põri
41. Urve Nurmik
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Maakonna talimängud algasid
alavõiduga
Rapla maakonna 27. talimängud algasid 16. veebruaril lauatennise- ja
sangpommi rebimisega ning autode lumerajasõiduga ja lõppevad 10.
märtsil male ja suusatamisega. Algus
on Märjamaa vallale olnud edukas.
Rapla maakonna talimängudel
peeti Valtu spordimajas 16. veebruaril sangpommi rebimise võistlus.
Märjamaa valla meestele tuli juba
mitmendat aastat järjest ülekaalukas
esikoht: võistkonna kogusummas
297 kordust, mis teeb kaheksaliikmelise meeskonna keskmiseks 37
kordust minutis.

Kapten Taivo Gildeni juhtimisel
osalesid veel Mait Liivapalu, Kaur
Ülejõe, Andre Astre, Ats Nõlvak, valdade ühinemisega saime olulist jõudu juurde Vigala vägilaste Andreas
Välise, Aadu Selleri ja Marek Pilve
näol. Pilvele läks ka võistluse rekord
– 24kilose sangpommiga 48 kordust
minuti jooksul.
Võistlejatele panid õla alla J&E
Electric OÜ ning Taital Trans OÜ.

16. veebruaril peetud Valga Lahtise
Mati võistlustel osales ligi 140 noormaadlejat Eestist, Lätist ja Soomest.
Poiste noorimas vanuserühmas saavutas Richard Bötker -26 kg kaalus
kümne maadleja hulgas esikoha.
17. veebruaril võistlesid Juhani
noored Rakkes vabamaaluse Nublust
Nabiks seeriavõistluse II etapil.
Naistemaadluses tuli kaks esi-

kohta. -54 kg kaalus võitis Getter
Tõnstrem ja üle 62 kg kaalus Mirjam
Kask.
Kolmandad kohad saavutasid -46
kg kaalus Lisette Bötker naistemaadluses ja ja Aron Aun -75 kg kaalus
poiste hulgas.

Andre Astre

Maadlejatel läks hästi

Harri Koiduste
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Aasta spordiedendaja Marko Kreuz
on mitmekülgne mees
SAAME TUTTAVAKS

V

ahel on nii, et inimene
tegutseb küll kogu
aeg, aga avalik tähelepanu tuleb äkki ja
siis korraga mitmelt poolt.
Kivi-Vigala põhikooli õpetaja
Marko Kreuz on viimasel ajal
saanud kolm kutset tänuüritustele. Eelmisel nädalal
oli ta tänugalal „Raplamaa
tänab“, sel neljapäeval on valla
sportlaste tunnustamine ja
punkti paneb valla tänukirjade üleandmine laupäeval.

Kivi-Vigalas põhikooli lõpetanud Marko ei mõelnud
kooliajal sellest, et temast võib
saada õpetaja. Nüüd on ta kui
tõeline maa sool, kes annab
koolis bioloogiat, geograafiat,
loodus- ja inimeseõpetust ja
selle kõrval ka oma põhiala
– kehalist kasvatust. Hiljuti
kutsuti taas ka Vana-Vigala
kutsekooli tunde andma, kus
ta kunagi oli samuti kehalise
kasvatuse õpetaja.
Aga võtame veel sammu
tagasi. Pärast Märjamaa gümnaasiumi lõpetamist 1997.
aastal astus noormees riigikaitseakadeemiasse, et õppida
vanglaametnikuks. See kool jäi
lõpetamata, selle asemel algasid kehalise kasvatuse õpin-

Aasta spordiedendaja tiitliga tunnustab Märjamaa vald Marko Kreuzi panust.
Foto Reet Saar
gud Tallinna Ülikoolis. Tõsi,
akadeemilises mõttes on siin
veel punkt panemata.
Marko rääkis, et nüüdseks
on ta eri ainete tundide andmisega harjunud. Algul olnud
raskem, sest ta ei ole ju loodusaineid süvitsi õppinud, aga kui
aine juba endale selgeks sai,
läks lihtsamaks.
Lisaks on Kreuz ka 9. klassi juhataja. Seal on üheksa

Spordirahvale tuleb oma tunnustamisõhtu

Vallavalitsus kinnitas Märjamaa valla 2018. aasta parimateks
täiskasvanud sportlasteks ja spordielu edendajateks järgnevad
sportlased vastavalt kategooriatele:
• parim naissportlane Veronika Vodolaztšenko;
• parim meessportlane Raido Liitmäe;
• parim veteransportlane naine Marika Kotka;
• parim veteransportlane mees Mihkel Laurits;
• parim võistkond Märjamaa SK saalihoki võistkond;
• aasta treener Olev Nisumaa;
• aasta sportlik perekond perekond Kivisild;
• aasta spordiedendaja Marko Kreuz;
• aasta spordielu toetaja Orgita Dolomiiditooted OÜ.
Kategooriate parimaid tunnustatakse tänukaardi ja meenega. Need antakse üle 21. veebruaril Märjamaa rahvamajas. Varem on sportlasi tunnustatud vabariigi aastapäeva peoõhtul,
seekord on neile eraldi sündmus.

õpilast ja see on kooli kõige
suurem klass. Uuel õppeaastal
võiks Kivi-Vigalas kooliteed
alustada vaid kaks last, tänavu
I klassi tulijaid ei olnud.
Õpetaja kordas, et kool on
väikseks jäänud. Pered on siit
kas ära kolinud või lapsed juba
teise kooli pannud. Ta tõdes,
et paar aastat peaks kohalike
poliitikute kokkulepete kohaselt kool veel püsima, kui just
ei tule üllatusi. Ta nõustus, et
selline olukord muudab elu
pingelisemaks: „Kui oli nn Vigala koolide sõda, tekitas see
palju omavahelist hõõrumist,
praegu on rahulikum, aga eks
see tule jälle üles, kui teema
kerkib.“
Spordielu eestvedaja

jõustikualasid ja pallimänge.
Ülikoolis oli lisaerialaks just
korvpallitreener ja Kivi-Vigala
kooli tuligi noor mees aastal
2000 esmalt treeneriks. „Teine
treener kolis siit ära. Õppealajuhataja kauples, et sa mängid
palli, tule proovi, ja siia ma
olen nüüd jäänud,“ kõlas tagasivaade.
Tollal oli maakoolis üle 120
lapse, praegu kõigest 29. Siis
oli lihtne võistkondi komplekteerida. Praegu ei saa igast
klassist enam võistkondagi
kokku. Spordihuvilised lapsed
treenivad jätkuvalt kord-paar
nädalas, käiakse võistlustel ja
tullakse tagasi auhinnaliste
kohtadega.

Märjamaa vald tunnustab
Marko Kreuzi kui aasta spordiedendajat. Jutust tuli välja, et
spordipisikuga nakatati poiss
juba varakult: „Isa meid jooksutas. Kui ta ise trenni läks,
kõndis kiire sammuga ja me
pidime kõrval püsima.“
Sportlik poiss proovis
lapsepõlves paljusid kerge-

Aktiivne mees korraldab kohapeal Vigala võrk- ja korvpalliturniiri. Mõlemad on aastaid
toimunud ja osalema tulevad
võistkonnad teistestki maakondadest.
Võrkpalliturniiril on tavaliselt 8 mees- ja 8
naiskonda, korvpalliturniiril
8 meeskonda. Võistluspäev lõ-

Küla vilgas spordielu on
Marko nägu
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peb peoga.
Väga menukas on valla
spordipäev, kus korraldustiimis on rohkem abilisi. Seal
on kavas kergejõustikualad,
korvpall ja rannavolle. Kui
esmalt registreerib end lausa
paarisaja ringis huvilisi, siis
võistlema tuleb üle saja. Võimas number väikeses külas
on seegi. Võistlused toimuvad
kooli kõrval staadionil. Nüüd
on Märjamaa pool huvi tundnud, kas saaks ka kampa lüüa.
Praegu on alevis spordipäev
folgipeo raames, aga see võiks
olla eraldi ettevõtmine.
Hiljuti sai uue näo plats,
kus tänavakorvpalli mängida. Suvel märgitakse maha ka
tenniseväljaku jooned. „Valla
kaasavasse eelarvesse kirjutasime taotluse, et ümber väljaku saaks panna korralikud
võrgud. Varem piirasime platsi
käepäraste võrkudega, aga tahaks, et tulemus oleks ilusam.
Ka staadion sai uue katte ja
jalgpalliplats silutud. Staadion
on küll väike, aga laste arvu
arvestades täiesti paras. Kohapealsed tingimused sportimiseks on päris head,“ ütles
Marko Kreuz. Kooli juures pargis on väike discgolfi rada, kus
praegu on väljas kolm korvi,
aga lõpuks saab olema 12.
„See on meie valla väikekoolide parim staadion,“ iseloomustas vallavalitsuse haridusnõunik Raivo Heinaru.
Kivi-Vigala kooli võimlas on täismõõtmetes võrkpalliplats, korvpalliplats on
normalmõõtudest
väiksem.
Võimla on väike ja hubane,
aga õpetaja sõnul maksab see
võistlema minnes kätte: suures saalis ei jõua poisid nii
palju joosta, ka vise on teine.
Mõnigi kaotus on tulnud just
suure saali tõttu.
Aga spordipisiku suudab
ka neid tingimustes sisse süstida. Kui lapsevanemad palusid, oli Marko nõus juhendama
lapsi ka suvel oma vabast ajast.
„Õpetaja suvi on ju vaba, kui
pole muud tööd käsil, siis lepime treeningute aja kokku,“
kõlas kommentaar.
Veel korraldab Marko
paarisvõrkpallivõistlust, kus
paariline satub loosiga. Mullu
peeti esimest korda öövolle- ja
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korvpallivõistlus, sest nüüd on
olemas ka platsivalgustus. Kõlas muusika, oli toitlustamine.
„Rahvas ootab järgmist korda. Teeme kindlasti,“ kinnitas
vestluskaaslane.
Üle kümne aastal korraldatakse Kivi-Vigalas ka mittesportlaste kümnevõistlust,
kus mõnigi on saanud esimest
korda teiba kätte. Nüüd on
võistlust muudetud pisut mängulisemaks, näiteks tõkkeid
tuleb joosta slaalomina ja enne
finišijoont sellest üle hüpata.
Viimati jäeti ära teivashüpe ja
kõrgushüpe kui alad, mis pikalt venivad.
Kivi-Vigalas
mängivad
täiskasvanud hoolega võrkpalli, Marko ikka nende seas.
Kohapeale treenima sõidavad
huvilised ka Märjamaalt.
Varem käis Marko Märjamaa tiimiga õpetajate korvpalli meistrivõistlustel, nüüd
teeb kaasa Kohila gümnaasiumi võistkonnas. Mitmel korral
on jõutud meistriliigas esikolmikusse, mullu oktoobris tuli
4. koht.
Tegija ka taidluses

Sporditegemise kõrvalt käib
mees Kivi-Vigala näiteringis.
Vigala koolide õpetajad on
korduvalt osa võtnud Viljandis
toimuvast õpetajate teatrifestivalist, kus astutakse üles
omaloominguliste kavadega,
mille tekstide valmimisel on
ka Marko aktiivne.
Veel teeb ta kaasa Kivi-Vigala tuntud sõurühma
Singirullid esinemistes. Ise
ütleb selle kohta, et „mõnes
numbris liigun kaasa, tantsimiseks ei saa seda nimetada“.
Jõulude ajal kehastub jõuluvanaks. Markot kutsuti ka Vigala
meeskoori laulma, aga kui ette
lauldes oli kõik häälevariandid
läbi proovitud, siis juhendaja
leidis, et ärme näeme vaeva.
Küll on sõukavades tehtud järele Vigala meeskvintetti, kus
kolme mehega on laval olnud
lausa sekstett.
Ja teleturu reklaame tsiteerides – see pole veel kõik.
Varem ilmusid Vigala valla
lehes ja nüüd aeg-ajalt ka Märjamaa Nädalalehes Uhhuu-uudiseid, mille alla on kirjutanud

Marco Parco. Ka selle taga on
tänane vestluskaaslane. Kõik
sai alguse koolis kolleegidele
kirjutatud lustakatest kildudest. Priit Kärsna soovitas, et
pane need valla lehte ka. Nii
need päevakajalised nihestatud killukesed avalikkuse ette
on jõudnud. Tänaseski numbris lk 6 on stiilinäide.
Mitmete laulu- ja tantsupidude ajal on Marko olnud Rapla
maakonna staabis ja ilmselt on
ta selgi suvel ametis. „On täitsa
tore, kui saad esimesena üles
ja viimasena magama. See on
tore nädal,“ ütleb ta.
Lisaks on Marko Kreuz
kaitseliidu liige. Ta on üle kümne aasta osalenud Põrgupõhja
retkel, sellest kolm korda rajal,
ülejäänud korrad abistajana.
Admiral Pitka retkel oli nulltiimis. See seltskond käib enne
võistlust raja läbi ja testib, kas
võistlejad jõuavad vahemaad
läbida ja võistlusülesandeid
täita. Eelnevat kokku võttes
võib öelda, et seda meest võib
kohata väga erinevates kohtades ja üritustel.
Uurisin, kas valdade ühinemisega on aktiivse inimese jaoks asjaajamisel midagi
muutunud. Vastuseks tuli, et
palju keerulisemaks on muutunud paberimajandus. Enne
astusid vallamaja uksest sisse,

nüüd tuleb harjuda kordadega, mida Vigala vallas ei olnud.
Arvete kinnitamise mitmeetapiline kord on veel harjumatu.
Mees tunnistas, et vahel võib
ka mõne taotluse esitamise
tähtaeg märkamata jääda.
Koduküla väljanägemine
ja kooliümbruse eest hoolitsemine on talle samuti olulised.
Koos paarilisega võeti oma
hooleks kooli territooriumi
niitmine, sest nii sai töö kiiremini ja korralikumalt tehtud.
Kas tunned, et oled õige
ameti peal? „Inimene harjub.
Kivi-Vigala koolis on väike tore
seltskond. Vahel mõtlen, et ehk
olen liiga kauaks paigale jäänud, ehk oleks kusagil võinud
veel rohkem teha. Palju mu
tegevustest saab tehtud hobi
korras,“ tuli vastuseks.
„Marko on väga mitmekülgne inimene, tal on hea
huumorimeel ja temaga võiks
luurele minna küll. Ta tuleb
ideedega kaasa ja haarab oma
tuttavad kampa. Ta on KiviVigalas Teeme Ära talgute
eestvedaja. Tema rinna naal
võib ka nutta,“ iseloomustas
vallavalitsuse kultuurinõunik
Heli Lints, kes esinemiste ajal
Markoga piisavalt lavalaudu
on jaganud. .
Reet Saar

PILTUUDIS
Laupäeval, 16. veebruaril toimus Märjamaa noortekeskuse
juures noorteklubi „Mina oskan!“ töötuba, kus noored tegid
ise leedvalgusti. Töötoa viis läbi Merkuuri (mobiilsed töötoad)
meeskond.
Foto Kalle Uusmaa
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Rehielamute ehitamiseks vajalikud palgid
langetati veebruaris
noorkuu ajal
Taluhooned ehitati maale,
mis polnud piisavalt viljakas, et seda oleks saanud
kasutada põllumaana. Aga
ei ehitatud taluhooneid ka
sohu. Pidi olema kuiv ja pigem kivine kui liivane koht,
sest ei tehtud ju vundamenti.
Rehielamuid leidub nii
põhja-lõuna- kui ka ida-läänesuunalisi. Määravaks sai see,
mis suunas kohalikud tuuled
valdavalt puhusid. Oluline oli,
et õhk puhuks läbi rehealuse
väravate. Maja peasissepääs
pidi siiski olema n-ö päeva
poole – et saaks valges toimetada ning, et päike kütaks
maja ja tõrjuks niiskust.
Maja ehitamiseks vajalikud palgid langetati veebruaris noorkuu ajal, kui tuuled
puhusid ida- või põhjakaarest.
Vanarahvas uskus, et siis sai
kõige kauem vastu pidavad
palgid.
Allikas: Imeline Ajalugu nr
10, 2017.
Sillaotsa muuseumi
pedagoog Liivi Miil

Märjamaa Nädalaleht
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Uhhuu-uudised
Suur vallakodanike kiri
suurvallaviletsusele
Märjamaa SuurValla inimesed
on mures, et mis meie SuurVallas toimub? Nimelt on alles
veebruarikuu, aga pidevalt on
jama lumega. Tuleb korralikult
lumi maha, kui juba see jälle
ära sulab. Tuleb jälle korraga 10–15 cm lund ja siis kohe
vihm otsa. Teine mure on veel,
et peale lume maha sadamist
ja enne vihma ja sula tulemist
on teede peal kohe mingid
masinad, mis selle lume sealt
minema lükkavad. Samamoodi käituvad ka paljud vastutustundetud SuurValla kodanikud, kes kohe peale lume

tulekut oma ATV-de ja lumelabidatega väljas seda lund
ära lükkamas on. Kas ei oleks
võimalik SuurVallas kord majja lüüa ja lasta sel lumel natuke olla? Kui teine on juba kord
maha tulnud, kas on siis raske
SuurVallas teha nii, et see seal
ka kevadeni püsiks? Peab siis
lubama sellel sulal kohe peale
tulla. On meil nagu SuurVald
või ei ole?
Ohtlik jää

Nagu kõik inimesed aru on
saanud, siis päikesel on võimu
juba palju ja see paneb kevadiselt veed vulisema. Sellega seoses hoiatab Märjamaa pääste-

amet inimesi jääle minemast.
Paljud inimesed on juba siiski
oma teel libedale jääle sattunud. Nii jäi näiteks Toomas
oma naisele vahele naabrinaisega ja neil ei jäänud muud üle,
kui naabrinaisega jäädavalt
kokku jääda. Abi ei olnud ka
Märjamaa päästekomando kohale kutsumisest. Samamoodi
lahkus jäädavalt Eestist vallakodanik Mihkel. Nimelt olid tal
kodus radikad lõhki jäätunud
ja nii lahkus ta mööda jääteed
soojemale maale. Päästeametil
ei jäägi muud üle, kui hoiatada
inimesi kevadisele jääle minemast. Päästeametnik Hannes
lisas veel, et tema jääks sellise
sooja ja päikeselise veebruariga üldse koju. Vajadusel jääks
isegi pensionile, sööks jäätist,
teeks jääkuubikuid ja jääks
magama. Jääge teiegi koju ja
kuulake Jää-äärt.
Marco Parco

Eakatekodu
kutsub perepäevale
Maarjamaa Kodud OÜ ostis 2018. aasta suvel Koluvere Hooldekodu ning 1.
märtsil avatakse Koluveres Lossipargi Eakatekodu.
Avamispäeval toimub kell
14-17 perepäev. See on tasuta
üritus, kuhu on oodatud kõik
alates noortest vanadeni. „On
erinevad muusikalised ning
tantsulised etteasted, tervisetuba, mõned tervisealased
loengud, pakutakse pirukat
ning kooki, on tegevused lastele ning saab tutvuda värskenduskuuri läbinud eakatekoduga. Kogu perele on kolmeks
tunniks kindlasti tegevust,“
ütles Lossipargi Eakatekodu direktor Kristo Priimägi.

20. veebruar 2019
Märjamaa valla
spordikeskus
on vallale kuuluv sihtasutus, mille eesmärgiks on
Märjamaa valla spordielu
juhtimine, spordiobjektide
ja -rajatiste haldamine ning
arendamine ja muude põhikirjast tulenevate
ülesannete täitmine.
Sihtasutuse nõukogu
kuulutab välja avaliku
konkursi
TEGEVJUHI/JUHATUSE
LIIKME
ametikohale.

Tegevjuhi peamiseks ülesandeks on Märjamaa Gümnaasiumi juurde rajatava multifunktsionaalse spordihoone
väljaehitamises osalemine ja
eduka majandamise planeerimine. Uue spordihoone tegevjuhi ülesandeks on koostada sihtasutuse äriplaan ja
eelarve ning tagada nende
täitmine. Juhilt ootame sihtasutuse igapäevase tegevuse
eesmärgipärast
korraldamist, sealhulgas spordisündmuste koordineerimist ja
muude
tulundusürituste
korraldamist, samuti keskuse halduses olevate rajatiste
haldamist ja arendamist. Juhatuse liikmena esindab tegevjuht sihtasutust suhetes
teiste füüsiliste ja juriidiliste
isikutega ning vastutab organisatsiooni põhikirjaliste
tegevuste elluviimise eest.

Ootame kandideerima
koostööle avatud, vastutusja organiseerimisvõimelist,
kõrge eetikaga, tasakaalukat, kohusetundlikku ning
eelkõige spordivaldkonna
edendamisest huvitatud inimest, kellel on:
• kõrgharidus;
• vähemalt 3-aastane inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;
• väga hea koostöösuhete
loomise ja hoidmise oskus;
• tulemustele ja meeskonnatööle orienteeritus;
• majanduslik mõtteviis ja
eesmärkide seadmise oskus;
• hea algatus- ja analüüsivõi-

Märjamaa Nädalaleht
me;
• väga hea suuline ja kirjalik
eneseväljendusoskus eesti
keeles;
• hea inglise keele oskus
suhtlustasandil;
• projektide eelarvestamise
oskus ja kogemus;
• ehitusprojektidest arusaamise oskus;
• hea arvuti kasutamise oskus;
• B-kategooria autojuhiload
ja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise võimalus.

Kasuks tuleb
• varasem sporditöö või
-sündmuste korraldamise
kogemus;
• projektide kirjutamise oskus ja elluviimise kogemus;
• vene ja muu võõrkeele oskus.

Pakume tegevjuhile vaheldus- ja vastutusrikast
tööd Märjamaa valla spordielu arendamisel, spordirajatiste tulemusliku majandamise organiseerimisel,
samuti kaasaegseid töötingimusi ning häid sportimisvõimalusi.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks palume esitada elulookirjeldus, motivatsioonikiri koos
palgasoovi ja põhjendusega enda sobivusest tööks
Märjamaa Valla Spordikeskuse tegevjuhina. Lisaks
ootame visiooni Märjamaa
valla spordielu ja keskuse
jätkusuutliku korraldamise
strateegilistest valikutest 5
aasta perspektiivis (A4 kuni
3 lk). Vajalikud dokumendid
palume saata hiljemalt 28.
veebruariks 2019 e-posti aadressil spordikeskus@
marjamaa.ee.
Täiendav info:
Kalle Uusmaa,
spordikeskus@marjamaa.ee,
tel 502 1059.
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Meenutusi Vabaduse kolhoosi ajaloost
Sirje Aiaots

„

Rahu Vabadusest teatab...“ alustas dispetser
telefonikõnet. „Lõpetage
need hüüdlaused, öelge,
kes räägib!“ kõlas Rapla ATKst vastuseks. Ometi vastas
kõik tõele – aastail 1982 kuni
1985 oli Vabaduse kolhoosi
esimeheks Aare Rahu.

Sellise mitmeti tõlgendatava nimega kolhoosi algusaastad ulatuvad aastaisse 1948–
1949, kus Vigala-mail, nagu
ka igal pool mujal, tuli küüditamise, üle jõu käivate riigile
müügi kohustuste ja kõrgete
põllumajandusmaksude hirmus luua kolhoosid.
„Vabaduse“ kolhoosi ajalugu võib jaotada kolmeks perioodiks.
I Väikeste kolhooside
periood (1948–1950)

Esimene kolhoos Vigala vallas
loodi Tiduvere külas, kus 26.
oktoobril 1948. aastal kogunes Kalda talusse 19 asutajaliiget. Kolhoosi nimeks võeti
Tulevik, mis esimeheks valitud Arnold Umalase sõnul pidi
sümboliseerima seda, et aus
ja tubli töö kolhoosis on meie
põllumajanduse tulevik.
Kolhoosi liikmeskond kasvas jõudsalt, eriti peale 1949.
a märtsiküüditamist. Iga liikmeks astuda soovija kandidatuuri kaaluti põhjalikult,
juhtus sedagi, et mõned võeti
vastu tingimisi. Nii päriti ühelt
kolhoosi astuda soovijalt, miks
ta oma avaldusele pole märkinud ka hobust, kelle ta oli aegsasti viinud sugulaste juurde.
Otsustati, et avalduse esitaja
võetakse vastu alles siis, kui ta
on hobuse tagasi toonud.

Hea Pääsusilma
klient!
Alates märtsikuust
asub lillepood
uuel aadressil
Pärnu mnt 62
(Coopi poes)

1949. a veebruaris moodustasid Tõnumaa ja Vanamõisa küla elanikud Edasi kolhoosi; esimeheks Jaan Põldma.
Sama aasta märtsikuus lisandus Paljasmaa külas Vabaduse
kolhoos, esimeheks valiti Jüri
Bergmann; Läti külas Võitluse
kolhoos, esimeheks Jüri Kalso,
Avaste külas „Uus Avaste kolhoos, esimeheks Oskar Mäepealt ja Kausi külas Kungla
kolhoos, mille esimeheks sai
Jüri Teedla. Viimasena võttis
kollektiviseerimise 1949. a
aprillis ette Vängla küla, kus
moodustati Kosejõe kolhoos,
mida algul juhtis Hans Aruvälja, kuid juba kuu aja pärast
loovutas juhtimisohjad noorele ja energilisele Salme Eskole
(hiljem Riivel).
Kolhooside
algusaastail
tuli teha palju rasket käsitsitööd põldudel ja lautades.
Esimese kolhoosiaasta sügisel
muutis olukorra raskemaks
Kasari vesikonnas sageli toimuv üleujutus.
Alfred Tohver meenutab:
„Sügis viljakoristuse ajal oli
aga äärmiselt vilets. Ühesõnaga täis veeuputus, paljud
viljapõllud olid täitsa vee all,
pardid ujusid, panid pea vee
alla ja välja võttes oli viljapea
noka vahel. Kohale kaubeldi
sõjaväeosa, kes käsivikatitega
vilja niitsid.“
Kolhooside algusaastail oli
palju raskusi Puudusid kogemused ühismajandi juhtimiseks, napilt oli väetisi ja masinaid, puudu oli inimestest.
Sõja-aastate ja neile järgnenud
sündmuste tagajärjel oli külades vähenenud inimeste arv
ja vähenes veelgi, sest töö- ja
palgaolud linnas olid palju paremad. Neidki väheseid alles
jäänud nooremaid mehi saadeti talvel sundkorras metsatöödele. Nii käisid Vabaduse kolhoosi mehed Pärnumaal Surju
metskonnas metsatöödel, kus
nad olid peaaegu terve talve.
Kolhoosis öeldi, et töö on
peaasi, palk on naljaasi ja äraelamine on igaühe oma asi.
Palka maksti ainult kaks kor-

Mälestuste autor Alfred Tohver koos teiste kolhoosnikega külmunud silo raiumas.
da aastas; esimene kord anti
avanssi ja teine kord oli aasta
lõpupalk, mis läks juba järgmise aasta veebruari-märtsikuu
sisse.
Raha saamise peamine
allikas oli saaduste müümine
turul, kus kauplesid oma kolhoosi inimesed. Müüdi lahtist
võid, piima, mune, liha. Nii sai
kolhoos raha ja kolhoosnik
oma palga, mis oli juba enne
ära jaotatud, sest taastamislaen tuli tagasi maksta. Peale
selle oli kolhoosnikul peal veel
muidki kohustusi nagu näiteks
lambavilla ja seanaha normid.
II Kahe kolhoosi periood
(1951–1957)

Lootuses tõsta põllumajanduse taset, võttis partei 1951. a
vastu suuna väikeste kolhooside ühendamisele. Veebruarist
märtsini ühinesid Kosejõe ja
Võitlus „Vabaduse“ kolhoosiga.
Viimasena võttis ühinemisotsuse 3. aprilli üldkoosolekul
15 poolthääle ja 13 vastuhäälega vastu Tuleviku kolhoos.
Ühinenud kolhoosi nimeks sai
Vabadus, esimeheks Oskar
Pesti ja kolhoosi kontor viidi
üle Rooste tallu Läti külas.
Samaaegselt
ühinesid
Kungla, Uus Avaste ja Edasi
kolhoos, nimeks võeti Esimene
Mai ja esimeheks valiti Hans
Rokk. Sellega algas teine periood Vabaduse kolhoosi elus
– kahe kolhoosi periood.
Vabaduse kolhoosil oli
maad üle 3600 ha, millest põl-

lumajanduslikke kõlvikuid oli
1450. Kolhoosis oli 166 peret
113 tööjõulise kolhoosnikuga. Esimese Mai kolhoosil oli
maad ligi 3800 ha, millest üle
1400 ha oli põllumajanduslikke kõlvikuid. Kolhoosis oli 164
peret 113 tööjõulise kolhoosnikuga.
Suuremates kolhoosides
elu ja tööd muutusid. Alfred
Tohver meenutab, et siis sai
esimest korda viljakoristusel
näha kombaini, millel töötas
kolm inimest – üks oli roolis,
teine laskis vilja kottidesse ja
kolmas laskis põhu hunnikutesse.
Alfred Tohvril on ka tore
lugu tolleaegsest info levimise
kiirusest, mis tänapäeva infoühiskonna võimalustele sugugi alla ei jää.
„Viljavedaja oli hea huumoriga mees ja küsis kuivataja käest: „No kas oled omale
ka saanud juba tuleva aasta
leivaks vilja ära panna, minul
on aastane leib juba kindlalt
olemas“. Teisel hommikul oli
juba korraldus: „Sina enam vilja võtma ei lähe, lähed kraavi
võtma“. Mees naeris: ega viljavedu kerge olnud; neid kotte
üksi vankrile tõsta. Kraavis
magada ja päikest võtta oli
palju parem, kopp oli enne
kraavi sisse võtnud, vaja oli
ainult natukene põhja mõnest
kohast puhastada.“
järgneb

20. veebruar 2019
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VanaVaraVaramu
Mööbel, jalgrattad
Orgital lihatööstuse kõrval
Tel 505 4450
www.tiktak.ee

Kes teab kedagi või midagi
neist naistest ?
Sillaotsa muuseumis on üks foto, mis on pärit umbes Märjamaa
tuntud maadleja ja maadlustreeneri Juhan Kalde (1908–1995)
sünniajast. Aga isegi spordimuuseumis ei teata seda pilti ega
seda seltskonda naisi. Vaatamata jõupingutustele Facebookis ja
teiste maadlusteemaliste kirjutiste uurimisele pole me suutnud
tuvastadada ühtki pildil olijatest.
See foto on Vigala kandist muuseumisse tulnud juba kaks
korda. Arvatavasti tahab Suur Saatus, et me midagi ette võtaksime.
Arvamused on teretulnud.
Sillaotsa talumuuseumi juhataja Kalju Idvand

Head uued ja juba tuttavad käsitöösõbrad!
21.02 kell 18 tikime.
Tikime seda, mida hing ihkab - pätipealsed, vildid, lahttaskud,
tekid, padjad. Tule julgelt, sest tikkida on tore! Osalustasu 7
eur. Materjalid olemas kohapeal. Lisaks saab kaunistada portselani nii pulbervärvide kui ka siirdepiltidega. Võimalus kanda
tassile-taldrikule ka nimesid ja ärgem unusta NAISTEPÄEVA
- seega on oodatud ka mehed.
Eve ja Tiina, ewebur@gmail.com, 5615 7757
Loovusringi lapsed!
Olete oodatud looma põnevaid meisterdusi neljapäeviti
kell 14.
Info 5615 7757, ewebur@gmail.com, Eve Burmeister

VALGU KÜLAKESKUSE II KORRUSE FUAJEES
näitus

„EESTI LOODUSE“ FOTOVÕISTLUSE
PARIMAD PILDID
Näitusel on välja pandud valik ajakirja
Eesti Loodus fotovõistluse auhinnatud
töödest aastatel 2013–2016

Märjamaa Valla
Raamatukogus
2. märtsini
Viljandi Muuseumi
näitus
„Eesti iseseisvuse
sünd”

Ostan vanu jalg- ja mootorrattaid, võrre ning nende
varuosi. Võivad olla ka mittekomplektsed. Samuti pakuvad huvi erinevad vanaaegsed
esemed. Tel 508 6947

Kaja Kallase raamatu
„MEP: 4 aastat Euroopa Parlamendis”
esitlus 25. veebruaril
kell 17.00

Reedel, 22. veebruaril
kell 11 Märjamaa
sotsiaalkeskuses

Marko Mihkelsoni
raamatu
„Murdeajastu”
esitlus 26. veebruaril
kell 16.00

klubi Elulust ja
puuetega
inimeste ühingu
ühine
kokkusaamine

Vitriinis näitus erakogust „1558-1710
Rootsi aeg: sepised,
keraamika, rahad,
klaas”

Arutame, kuhu suvel
reisida.
Kaetud on kohvilaud.
Omaosalus 2 eurot

Koduloolise kirjanduse näitus „Meie kodu
lugu kirjanduses”
Märjamaa raamatukogu kodulootoas ja
kõigis valla haruraamatukogudes
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K 20.02 kl 16.30
„PALJU ÕNNE SURMAPÄEVAL 2”
USA õudusfilm 1.40 (K –12)
K 20.02 kl 18.30 „ALITA: SÕJAINGEL” 3D
USA märuli-seiklus-ulmefilm
2.02 (MS –12)
K 20.02 kl 20.45
„TÕDE JA ÕIGUS”
EESTI – ALLFILM draama 2.45
(MS –12)
N 21.02 kl 16.45, 21.00
„ALITA: SÕJAINGEL” 3D
N 21.02 kl 19.00
„BEN ON TAGASI”
USA draama 1.45 (K –14)
R 22.02 kl 16.00
„HUNDID JA LAMBAD 2:
SUUR SIGADUS”
VENEMAA kogupere-jooniskomöödia-seiklusfilm
1.25 eesti keeles
R 22.02 kl 18.00; 21.00
„TÕDE JA ÕIGUS”
E 25.02 kl 16.00
„VÄIKE DRAAKON KOKOSAURUS 2”
USA kogupere-joonisfilm 1.30
eesti keeles
E 25.02 kl 18.00; 21.00
„TÕDE JA ÕIGUS”
T 26.02 kl 16.00
„HUNDID JA LAMBAD 2:
SUUR SIGADUS”
T 26.02 kl 18.00; 21.00
„TÕDE JA ÕIGUS”
K 27.02 kl 16.00
„VÄIKE DRAAKON KOKOSAURUS 2”
USA kogupere-joonisfilm 1.30
eesti keeles
K 27.02 kl 18.00; 21.00
„TÕDE JA ÕIGUS”
EESTI – ALLFILM draama 2.45
(MS –12)

HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €

Märjamaa Nädalaleht
MÄRJAMAA VALLAVALITSUS korraldab avaliku
suulise enampakkumise
Märjamaa vallale kuuluva
kinnistu võõrandamiseks.
Raua tn 10 kinnistu Märjamaa alevis (kinnistu registriosa nr 1780837, katastritunnusega 50501:010:0004,
majandusliku otstarbega
tootmishoonete maa, pindalaga
8301 m², kinnistu on hoonestatud: katlamaja (ehitisregistri
kood 109025745) ja ülepumpla
hoone (ehitisregistri kood
109025746 ja kinnistul paikneb
N.R.Energy OÜ-le kuuluv
kaugkütte torustik) alghinnaga
8000 eurot, osavõtutasu 30
eurot ja tagatisraha 800 eurot.

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS korraldab avaliku
suulise enampakkumise
Märjamaa vallamaja hoones
asuva ruumi üürile
andmiseks.
Üürile antav ruum (kaminasaal) asub Märjamaa alevis
Tehnika 11 kinnistul asuvas
Märjamaa vallamaja hoones
teisel korrusel ja on suurusega
74,2 m².
Äriruum antakse üürile
tähtajaga 5 aastat, kasutamiseks
kontori- ja laoruumina. Enne
kasutusele võtmist vajab ruum
remonti ja kohandamist.

20. veebruar 2019

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Märjamaa Vallavalitsuse (registrinumber 77000447) kontole
EE411010802004561005 SEB
pangas.
Enampakkumine toimub
REEDEL, 1. märtsil 2019
kell 9:30 Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja I korrusel tuba 6.
Enampakkumisel osalemiseks esitada avaldus Märjamaa
Vallavalitsuse kantseleisse
kabinet 21, aadressil Tehnika
11 Märjamaa alev 78304 Rapla maakond või digitaalselt
allkirjastatud e-post: marjamaa@marjamaa.ee, hiljemalt
NELJAPÄEVAL, 28. veebruaril 2019 kell 16:00.

Alates 1. jaanuarist 2019 pakub
Raplamaa Naiste
Tugikeskus teenust lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.

Üürile andmisel on enampakkumise alghind ühe kuu
üürisumma 156 eurot.
Enampakkumine toimub
REEDEL, 1. märtsil 2019 kell
11:00 Märjamaa alevis Tehnika
11, Märjamaa Vallavalitsuse
maja I korrusel tuba 6.
Enampakkumisel osalemiseks esitada avaldus Märjamaa
Vallavalitsuse kantseleisse
kabinet 21, aadressil Tehnika 11 Märjamaa alev 78304
Rapla maakond või digitaalselt
allkirjastatud e-post: marjamaa@marjamaa.ee, hiljemalt
NELJAPÄEVAL, 28. veebruaril 2019 kell 16:00.

* Tööriistade ja kaubikute rent
* Akende müük ja paigaldus, mõõtmine
* Kasutatud kodumasinate müük. Järelmaksu võimalus
* Kodumasinate remont ja paigaldus

raplamaanaistetugikeskus@
gmail.com
5400 5144

Facebook.com/kasutatud kodutehnika
Pärnu mnt 68
Tel 5566 9903
Avatud E–L
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Märjamaa
rahvamajas
21.02 kell 12 Märjamaa Laulukarussell
23.02 kell 10 kinosaalis
Märjamaa XV kodulookonverents „Sajand Vabadussõjast ja
maareformist”
3.03 kell 8–20 Riigikogu
valimised
7.03 kell 19 Komöödiateatri
„Maria Callase meistriklass“

pilet 15.-/17.8.03 kell 19 Naistepäevakontsert „Laval ainult
mehed“
18.04 kell 19 Ugala Teatri
etendus „Meistrite liiga“,
pilet 12.-/15.Ly galeriis
Ehalill Halliste gobeläänide
näitus „Pae peal“

Endiselt ootab
Arne Lauri
joogatundi
Varbola rahvamajas teisipäeviti
kell 18.30
Info tel 502 7322

Puurkaevude ja -aukude
projekteerimine,
puurimine ning
likvideerimine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.
Tel: 526 9604
www.puurkaevumeistrid.ee

www.marjamaarahvamaja.ee

Neljapäev, 21. veebruar
7.30 Missa (kogudusemaja)

Pühapäev, 24. veebruar
2. pühapäev enne paastuaega
10.00 Eesti Vabariigi aastapäeva
palvus (Maarja kirikus).
Pärgade asetamine Vabadussõja
mälestusmärgile
11.00 Missa (kogudusemaja)
11.00 Pühapäevakool (kogudusemaja)

Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab...
Siiras kaastunne Miinele kalli
Lembit Laurise
kaotuse puhul
Naabrid Liia ja Marge
lastega, Astrid ja Enno

Lõppenud on maised retked,
jäävad mälestustehetked...
Mälestame
ENDEL SIHIMETSA
Meie kaastunne abikaasa
Salmele ja lastele peredega.

Ei ole sõnu,
mis lähedase tagasi tooks.
Ei ole sõnu,
et võtta kaotuse valu.

Perekonnad Oldekop,
Nurme, Viesemann ja Teele

Avaldame kaastunnet Sirjele
kalli ema
MARTA MÄNNASTE
kaotuse puhul.

Kallid Sirje, Kadi ja Kleer!

Tolli ja Kaguvere
külaelanikud

Kolmapäev, 20. veebruar
14.00 Palvus (Kuuda hooldekodu)
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)

Laupäev, 23. veebruar
11.00 Koguduseliikmete 60+
sünnipäev (kogudusemaja)
Ootame veebruarikuu sünnipäevalisi!

Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee

Tel 5197 7698

EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus

Reede, 22. veebruar
7.30 Missa (kogudusemaja)

Laudade, piletite ja kohtade
broneerimine tel 5656 4614
või marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee

Ostame metsakinnistuid
(ka koos põllumaaga)
ja kasvavat metsa
(raieõigust)

OÜ teeb ehitus- ja remonttöid korteriühistutele, eramutele ja taludele.
Kõik sise- ja välistööd.
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Olime mõtetes teiega, kui
jätsite hüvasti oma ema,
vanaema ja vanavaneema
MARTAGA.
Aili, Ants ja Lii perega

Sirje, Kadi ja Kleer!
Avaldame teile
südamlikku kaastunnet
armsa ema, vanaema ja
vanavanaema
MARTA MÄNNASTE
kaotuse puhul.

Esmaspäev, 25. veebruar
7.30 Missa (kogudusemaja)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
Teisipäev, 26. veebruar
7.30 Missa (kogudusemaja)
EEKBL Märjamaa
vabakogudus
Jumalateenistus pühapäeviti
kell 14 Pargi tn 19

Perekond Miller
Elus palju suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda,
kuni viimaks rahuranda
lõppes Sinu rännutee.
Avaldame kaastunnet
Salme perele
ENDEL SIHIMETSA
kaotuse puhul.
Helme perega

EELK Kullamaa
Püha Johannese kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti kell 11
EELK Vigala Maarja
kogudus
Pühapäeval, 24. veebruaril kell
11.00 Eesti Vabariigi aastapäeva jumalateenistus Vigala
kirikus

Südamlik kaastunne
perekond Sihimetsale kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja äia
ENDEL SIHIMETSA
surma puhul.

Südamlik kaastunne
Meelisele perega
kalli isa, vanaisa ja äia
ENDEL SIHIMETSA
kaotuse puhul.

Perekond Holmberg,
Suurkuusk

Janne ja Ago
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TEENUSED
OST
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, hind 1,09 €/min,
vaata ka: ennustus.ee

Kõik ehitustööd! Siseviimistlus
ja välistööd, saunad, vannitoad,
katused jne. Ka muu, mis ehitusse puutub, küll koos lahenduse
leiame. Marko, tel 5399 2362

89 Salme Metsa
88 Maimu-Hermine
Põlluste
86 Eevi Jaago
81 Leida Silk
81 Tiiu Peetsalu
81 Liidia Vilumaa
80 Liisa Sinikas
80 Lehte Tamm
79 Ilme Kristin

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee

20. veebruar 2019
mängunukke ja mänguasju.
Tel 5373 0674
Ostan Moskvitši uued küljekarbid. Tel 5198 3287

Ostan nõukogudeaegseid laste

Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968

MÜÜK
Müüa kuivad küttepuud (lehtpuu) 30-33 cm.
Tel 5646 1529, 489 7706

Ostan garaažiboksi
Märjamaal.
Tel 5555 4494

EDU KAUPLUSES
igal teisipäeval

kliendikaardiga
kõik kaubad
10% odavamad
Kliendkaardiga kõik kaubad
igapäevaselt 2–5%
soodsamalt.

78 Jaan Klementi
78 Ille Oviir
77 Maarja Sudajeva
77 Galina Pirs
77 Mati Toomessoo
75 Vilma Rüütalu
75 Vaike Saare
70 Ado Kornak
70 Toivo Jaakberg
70 Heinar Mäesalu
70 Jüri Annus
70 Hilja Piirküla
65 Asta Kaldlaur
65 Luule Viisalu
65 Heinar Keedus

ISSN 2613-3253

Vajatakse
kohusetundlikku
meestöölist
lihtsamatele ehitus ja
tootmistöödele .
Soovijatel võtta ühendust
emailil: peeter.lehe@
joutsen.com või telefonil
5699 4421
OÜ Alu Õmblus võtab
tööle
õmblejaid.
Oleme abiks transpordi
korraldamisel.
Info telefonil 518 2783 või
marju@aluomblus.ee

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1011 eksemplari

Märjamaa valla infoleht
Toimetus 78304 Märjamaa
Tehnika 11 tuba 10, telefon 5306 5805
Toimetaja Reet Saar
reet.saar@marjamaa.ee

